
Werkgroep Beschrijving Tijd Personen Verwachting Melden bij Mail van 

Certificeringskamer 
(kerngroep is 
officieel geen 
werkgroep omdat 
deze taken vervullen 
die onmisbaar zijn 
voor de vereniging 

Is een kerngroep, regelen 
van eerste certificering en 
her-certificering 

 3 uur per 
maand 

Michiel van den Heuvel,  
Ferdinand Bijzet (lid CK 
namens Kempler), Wouter 
Roelstraete (lid CK namens 
IVC), Karin Endeman (lid CK 
namens NSG) en Christine 
Veeger (lid CK namens NSG) 
 

Vooral veel checken van 
aanvragen, praktische, 
veel mailwisselingen 
vooral met bureau MOS  

Belangstellende 
kunnen mailen 
naar info@nvagt.nl 
aanmelden bij 
MOS. 

Mieke Kroes 
Michiel van 
den Heuvel 

Visitatie vanuit 
NVAGT samen met 
RBCZ 

Bezoek collega 
therapeuten, 
beantwoorden van vragen 
en tips geven om aan 
vereisten te voldoen voor 
registratie 

1 á 2 dagen per 
maand 

Hermance Verloop 
Gerard van Knijff 
Karen Gielis 
Op zoek naar ondersteuning 
m.n. iemand in Overijssel en 
Friesland 

Zie beschrijving Niet aangegeven Hermance 
Verloop 

Project COCOZ 
proeftuin 
(geïnitieerd vanuit 
RBCZ) 

Een manier vinden om 
complementaire zorg 
meer te verbinden met 
reguliere zorg 

1 dag per 
maand 

Hermance Verloop 
Nagy Badir (met andere 
therapeuten uit 
complementaire  zorg) 

-- Niet aangegeven Hermance 
Verloop 

Voorbereiding 
congres 2024 

Activiteiten voor 
werkgroep congres zijn al 
begonnen, vergaderen en 
bezoeken van locaties. Nu 
stap voor stap verder 
organiseren.  

Dit zal een 
toenemend 
aantal uur per 
maand zijn. Nu 
voor Els 10 uur 
per maand 

Els Bouwman, Marten Bos,  
Jack van Liesdonk, Carla 
Kerkhof, Frans Meulmeester, 
Marga van Blanken. Fatia Bali 
en Dalida Sadat 
  

Actief en creatief 
meedenken en 
organiseren 

Via Els Bouwman of 
Marten Bos 

Els Bouwman 

Wetenschappelijke 
Raad 

Wetenschapsvorming voor 
het ontwikkelen van onze 
beroep-inhoud 

Niet 
aangegeven 

Ligt nu stil. Zijn nu geen 
leden. Er ligt een vraag of het 
of het bestuur deze Raad nog 
wil laten bestaan.  

Opnieuw doelstellingen en 
activiteiten organiseren 

Els Bouwman Els Bouwman 

about:blank


Werkgroep 
‘therapeuten een 
goede praktijkstart’ 

Therapeuten  
ondersteunen met het 
maken van een goede 
praktijkstart  

onbekend Sheila Hulsthoff  
Ellie Keijzer 
Rob de Kruijff 

Zit in de fase van 
ontwikkeling, vorm 
bedenken 

Niet aangegeven  Sheila 
Hulsthoff  

Supervisoren 
overleg 

Uitwisselen en bijhouden  4-8- uur per 
half jaar 

Marten Bos Aanwezigheid en 
meedenken 

Via procedure  Marten Bos 

Nop 21 (NVAGT 
Ontmoetings 
Platvorm) 

Organiseren 5 x per jaar 
een online bijeenkomst 
rond een thema. Doel is 
elkaar binnen de NVAGT 
ontmoeten. Bijeenkomst 
levert 2 NVAGT punten op 

Per 
bijeenkomst 6 
uur (per lid) 
incl. 
bijeenkomst) 

Marije Delfsma 
Irma van der Meer 
Karen Gielis 
Ien van Duijnhoven Nu met 
vier leden, dit is genoeg. Wel 
altijd prima als mensen zich 
tijdelijk aansluiten rond of 
voor een bepaald thema. 
Zeker als eea ook eens live 
gaan opzetten. 

Inbreng is altijd welkom. 
Altijd op zoek naar 
mensen die iets willen 
delen, thema willen 
aanboren, willen 
meehelpen organiseren, 
leuke ideeën hebben, 
notulen willen maken 

Mensen kunnen 
zich opgeven via 
nop2021@nvagt.eu 

Marije 
Delfsma 

VBEGP VBEGP, de Vlaamse 
vereniging en op termijn 
mogelijk de Vlaamse 
Beroepskamer van de 
NVAGT.  Opgericht in het 
kader van  
erkenning van 
psychotherapie in België. 

Voorheen 4 x 
per jaar 
samenkomst, 
tegenwoordig is 
dit iets meer. 

Mia van der Veken; algemeen 
bestuur, voorzitter, Claude 
Vandevoorde; 
ondervoorzitter,  
Anne Willaert; 
penningmeester,  
Geert Vanherzeele; 
secretaris,  
Els Raskin; bestuurslid en 
Katia Morel; bestuurslid 

  Sara Maquoi 

Human Rights & 
Social Responsibility 
Committee 

Commissie van de EAGT     Sara Hendrick 

Kerngroep Ethische 
vraagstukken 
(kerngroep is 

Toezien op de Ethische 
Code, klachten 
behandelen, bevorderen 

2 dagen in de 
maand, bij 
pieken meer en 

Jeroen van Staveren 
Op dit moment bestaan de 
KEV uit vier leden uit 

Meedenken roulerend ook 
antwoord of bijdrage 
schrijven, ethische code 

Mensen kunnen 
zich aanmelden. 
Meestal benadert 

Jeroen van 
Staveren 



 

 

Overige ideeën 

Veerle Maes-Esenso 

Het houdt me al enige tijd bezig dat de nood aan psychotherapie zo hoog is, het aanbod beperkt, en dat er veel mensen het bestaande aanbod 

niet kunnen betalen, ondanks de maatregelen van de regering. Mocht er een werkgroep bestaan die zich wil engageren om iets uit te werken om 

therapie voor deze doelgroep toegankelijk te maken, een fonds op te starten, of ideeën te delen met collega’s hoe we zelf voldoende inkomsten 

kunnen verwerven en toch ook een engagement kunnen nemen tov deze doelgroep, dan zou dat welkom zijn! 

Ook voor vluchtelingen lijkt me dit wel zinvol, maar ik zie de doelgroep ruimer dan dit… 

---------------------- 

Marjolein Kleian 

Idee voor een werkgroep voor de vereniging: hoe zou de Gestalt organisatie meer kunnen aansluiten bij de reguliere hulpverlening?  Daar 

verbanden in leggen. Hoe kan Gestalt meer aansluiting vinden bij deze tijd? 

officieel geen 
werkgroep omdat 
deze taken vervullen 
die onmisbaar zijn 
voor de vereniging) 

van kwaliteit. Willen 
komende tijd actiever het 
ethisch handelen op een 
praktische manier in de 
NVAGT aan de hand van 
studiedagen en casussen 
tot onderwerp van 
gesprek maken. 

rustige tijden 
minder. 

Nederland en 2 Vlaamse 
leden. 

updaten, reflecteren op 
ethische code en ethisch 
handelen, contact met 
bestuur en 
vertrouwenspersonen, 
relevante wet en 
regelgeving bijhouden. 

de KEV zelf mensen 
waarvan zij het 
idee hebben dat 
diegenen zich voor 
de KEV 
interesseren. 

Werkgroep 
inventarisatie 
werkgroepen 

Inventarisatie van 
werkgroepen/kerngroepen 
binnen NVAGT. Doel is om  
overzicht te maken van  
werk/kerngroepen en voor 
leden de drempel verlagen 
om te kunnen aansluiting. 

Tijdelijke 
werkgroep 

Sandra Hendriks 
Marina van Eck 

   



Zou je je bij een werkgroep willen aansluiten of er zelf een willen starten? Ik zou wel bij een werkgroep willen aansluiten indien ik het thema voor 

mij relevant is. En ik met collega’s in een groep kom die niet afgeven op de reguliere hulpverlening maar daarin willen connecten / verbinding 

willen maken. Zoiets….. 

---------------------- 

Anneke de Vries 

Eerder nam ik deel aan de Denktank, maar op dit moment maak ik geen deel uit van een werkgroep. Ik heb interesse in een werkgroep die zich 

bezighoudt met wetenschappelijk onderzoek. Ik weet dat er in het verleden een dergelijke club was, maar ik hoor of zie daar niets meer van. Een 

voortrekkersrol in deze kan ik op dit moment niet hebben, maar mocht ik ergens kunnen aanhaken, dan heel graag. 

-------------------  

Mieke Koerts-Tichelaar  

Idee voor een werkgroep voor de vereniging: meer zicht op special interesses van leden: bv welke collega's zijn gespecialiseerd in autisme, 

ouderen etc.. deze zoekfunctie werkt op de website niet.  

--------------------------- 

Els Boumans 

Voor mij blijft het belangrijk dat er theoretische ontwikkeling en vorming na en via research en in samenwerking met de EAGT (afdeling research) 

er een continue ontwikkeling en vorming van theorie en praktijktheorie plaatsvindt. Ik vind in Nederland en Vlaanderen hierin een arm klimaat 

waardoor ik me probeer te verbinden met gremia van de EAGT. 

-------------------------- 

Sheila Hulsthoff 

Ik wil graag nog een werkgroep beginnen: 

1. om lokale ontmoeten in de provincie te organiseren: DE NVAGT komt naar je toe. Ik hoop daarmee dan niet-actieve leden meer te 

betrekken bij de NVAGT. 

2. meedoen met een lees/literatuur club om in intervisie verband gestaltwerken te lezen 

3. ets bedenken om alle talenten van de NVAGT leden te inventariseren en via lezingen, bijeenkomsten te delen met elkaar. 



Ik ben heel benieuwd naar jullie inventarisatie en of daar dan ideeën uit komen waar ik aan kan bijdragen of aan kan deelnemen.  

--------------------- 

Rigtje Bosma 

Ik stuur je even een berichtje nav mijn activiteiten. 

Ik heb mij in 2020 aangesloten bij de NVPA. De reden hiervan is dat ik me nauwelijks verbonden voelde met de NVAGT. 

Nu je met deze vraag over werkgroepen komt het volgende. 

Ik ben coördinator bij NVPA van de vakgroep ECP. 

Bij deze vakgroep zijn 30 therapeuten van verschillende modaliteiten aangesloten. 

Ik organiseer met mijn collega’s ECP’er jaarlijks een of twee activiteiten. 

Op 6 mei staat de workshop met Marten Bos over ‘Diversiteit’ op het programma. 

Marten is ook Gestalttherapeut. Hierbij nodig ik in de eerste instantie leden van de vakgroep uit. Ik heb ad al besloten om dez activiteit ook bij 

NVAGT kenbaar te maken. 

Maar leden van de vakgroep hebben e voorkeur. 

Als ik kijk op de activiteitenagenda van NVPA staan er ook in april 2022 twee (Gestalt)activiteiten van andere vakgroepen op de agenda. 

 Als NVAGT serieus bezig is met het werken met vakgroepen wil ik mij wel beschikbaar stellen. 


